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RESUMO

Na década de 1950, com o avanço tecnológico e o esforço pela reconstrução social pós-guerra (1945), as
mulheres sergipanas continuam sua luta político-ideológica por acesso a direitos que outrora lhes eram
negados. A presente pesquisa se propõe a prosseguir com os estudos levantados anteriormente acerca dos
discursos femininos de Sergipe, desta vez voltando-se para a década de 1950. Pretende mostrar como
esses discursos foram ganhando maior destaque e relevância no Estado, buscando-se analisá-los por meio
das categorias da Análise do Discurso de linha francesa. Recorremos a estudos da história de Sergipe e do
Brasil para compreender as condições de produção dos discursos aqui analisados e verificamos os indícios
e marcas de subjetividade e alteridade presentes nos discursos das mulheres sergipanas.

Palavras-chave: Discursos femininos, Subjetividade, Alteridade.

ABSTRACT

In the 1950s, with technological advances and struggles for social reconstruction after the war (1945),
women Sergipe continue their political-ideological struggle for access to rights that once were denied. This
research proposes to proceed with the studies previously raised on the discourses of female Sergipe, this
time turning to the 1950s. Aims to show how these discourses have been gaining increased prominence
and importance in the state, seeking to analyze them through the categories of Discourse Analysis of
French. We use history studies of Sergipe Brazil and to understand the conditions of production of
discourses analyzed here and found clues and brands of subjectivity and alterity in the speeches of women
Sergipe.

Keywords: Speeches female, Subjectivity, Otherness.

1. INTRODUÇÃO
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A partir das primeiras décadas do século XX, a mulher brasileira vem lutando para ganhar espaço fora do
lar, espaço esse que pertencia única e exclusivamente aos homens, fruto de uma ideologia extremamente
patriarcal. Contudo, embora vivendo em uma sociedade machista, ao ter acesso à educação, aos poucos a
mulher vai tomando consciência de que pode usar seus discursos para reivindicar seus direitos cidadãos.
Utiliza-se, então, da mídia impressa, através de jornais e revistas, para romper com os padrões de uma
sociedade que a vê como acomodada ao lar e frágil para assumir outras funções que não a de mãe e dona
de casa.

[...] verifica-se que, apesar dos estreitos limites que lhes eram permitidos,
algumas (mulheres) conseguiram ultrapassá-los, mesmo enfrentando barreiras e
preconceitos, através de uma atuação mais ampla na vida social. [...] há entre
elas uma preocupação com a própria identidade, desenvolvendo não apenas
formas de expressão, mas de transgressão aos padrões que lhe foram
administrados, sendo patentes pressões por referências mais genuínas
(CARVALHO, 2007).

Assim, mesmo enfrentando muitas barreiras, como repressões, preconceitos, difamações, algumas
mulheres resolveram enfrentar a sociedade e lutar pelo direito ao estudo, ao trabalho fora do lar, a ter
uma vida social.

Essa pesquisa tem como objeto de estudo, conforme afirma o título, analisar os discursos das mulheres
sergipanas, no período de 1950 a 1960, na mídia impressa da cidade de Aracaju, procurando observar até
que ponto os discursos femininos pós 1950 apresentam marcas ou indícios de subjetividade e como se
mostra a alteridade neles. Para tanto, será necessário um traçado da conjuntura histórico-social em que os
discursos foram produzidos e o estudo de categorias que deem sustentação à analise que se pretende
desenvolver.

Alicerçado nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa, em especial na sua terceira
fase, fundamentaremos nossa pesquisa nas teorias de Pêcheux, visto que seus conceitos foram o ponto de
partida para a consolidação desse campo. Complementaremos nosso referencial teórico em AD com os
estudos de. Orlandi (2009) além do auxílio s de outros estudiosos da teoria do discurso, no diz respeito ao
recorte desta pesquisa. Utilizaremos, ainda, a tese de doutorado de Carvalho (2009), que nos ajudou na
compreensão das análises dos discursos femininos sergipanos.

A definição de conceitos básicos da AD, como Condições de Produção, Formação Discursiva (FD),
Formação Ideológica (FI), interdiscurso (I), Sujeito e discurso, serão fundamentais para o entendimento e
análise do objeto estudado. Faz-se importante a compreensão da conjuntura sócio-histórica do período
proposto para análise, visto que, segundo Carvalho (2011), é impossível dissociar o enunciado do seu
momento histórico: "Não se pode conceber a língua separada da história. Todo usuário da língua é inserido
num tempo e num espaço circunscrito e não pode fugir dessa contingência que o caracteriza como um ser
social e histórico. A língua é história e faz história. A materialidade discursiva é, ao mesmo tempo,
linguística e histórica. (CARVALHO, 2011, p. 200)".

Conforme exposto, percebemos que o analista do discurso deve levar em conta os fatores históricos em
que o discurso foi produzido, além de não poder tomar certos discursos como parâmetro para os demais e
interpretar os acontecimentos sob um único ângulo, uma vez que todo discurso possui natureza
heterogênea, ou seja, em toda formação discursiva existem outras que as atravessam. Por isso é a partir
da contextualização histórica de Sergipe e Brasil que iniciaremos nossa pesquisa, tentando delinear as
Condições de Produção (CP), dos discursos proferidos pelas mulheres no período de 1950 a 1960.

Visando dar continuidade ao trabalho desenvolvido anteriormente, este projeto propõe analisar os
discursos femininos na mídia impressa, no período compreendido entre 1950 e 1960, mais conhecido
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como “anos dourados”. O plano em desenvolvimento terá como foco as questões relacionadas à
subjetividade e alteridade dos discursos, nos quais se pretende verificar as marcas do próprio sujeito e de
um Outros ou outros nos discursos femininos da época.

Tem-se como objetivos específicos desse estudo: i) Incluir os alunos da graduação, do curso de
Licenciatura em Letras, no campo de pesquisa da Análise do Discurso; ii) Delinear as Condições de
Produção dos discursos em análise; iii) Estabelecer uma relação dialética entre os discursos e a estrutura
social;
iv) Identificar, nos discursos analisados, as marcas de subjetividade e alteridade que neles estão
presentes; Reconhecer, nos discursos femininos, pontos de convergência e resistência ou confronto com
outros discursos de seu meio social, além de ampliar o banco de dados existente, o que possibilitará novas
pesquisas do corpus proposto.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Esta pesquisa embasou-se em leituras de Michel Pêcheux (1988), bem como em leituras de outros teóricos
da Análise do Discurso de linha francesa, a saber: Orlandi (1988), Maingueneau (1976), Althusser (1985).
O projeto é dividido em três planos: a) mudanças ocorridas nos discursos femininos sergipanos da mídia
impressa, no período de 1950 a 1960; b) subjetividade e alteridade nos discursos femininos de 1950 a
1960; c) as imagens que as mulheres fazem de si em seus discursos e as que o imaginário social tem
delas. No entanto, este relatório é resultante do desenvolvimento do plano b, que trata da subjetividade e
alteridade nos discursos.

Neste tópico, faremos uma síntese dos estudos que embasarão nossa análise, portanto, recorreremos à
Análise do Discurso de linha francesa, para elucidar nosso referencial teórico, e à história de Brasil e de
Sergipe, para traçar as Condições de Produção dos discursos femininos no período em análise e, assim,
verificar até que ponto os discursos dessa época apresentam marcas de subjetividade e alteridade.

3. DISCURSO E IDEOLOGIA

O discurso mantém constante relação com a ideologia, que geralmente dita as “regras” do dizer. Para a AD
francesa, não há discurso neutro, pois o sujeito não é dono de seu próprio dizer, ou seja, ele é assujeitado
pelo Sujeito Universal, este sujeito maior que é a ideologia. Cada época carrega, em sua história, a
ideologia, e por isso é possível dizer que todo discurso é ideológico. Para Pêcheux (1988),

“a ideologia não é o único elemento determinante da reprodução das relações de
produção, já que os outros fatores também influenciam o sujeito, por exemplo, o
fator econômico, que condiciona os indivíduos a reproduzirem as condições de
produção, afirmando que o caráter contraditório de todo modo de produção se
baseia numa divisão de classes, isto é, cujo “princípio” é a luta de classes”
(Pêcheux, 1988, p. 144).

É com a obra “Aparelhos Ideológicos do Estado” (Althusser, 1985), que ao sujeito é atribuído um caráter
ideológico. O governo, as escolas, os tribunais, entre outros aparelhos, são meios de realização da
ideologia dominante; são eles que determinam o lugar que devem ocupar as classes sociais. Dessa forma,
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“é a ideologia que, através do “hábito” e do “uso”, está designando, ao mesmo tempo, o que é e o que
deve ser, e isso, às vezes, por meio de “desvios” linguisticamente marcados entre a constatação e a
norma. (Pêcheux, 1988).

Ainda segundo Lukács (1981):

"A ideologia é acima de tudo aquela forma de elaboração da realidade que serve para tornar a tornar
práxis social dos homens consciente e operativa [...] toda ideologia tem seu ser -precisamente - assim
social: ela nasce direta e necessariamente do hic et nunc social dos homens que agem socialmente na
sociedade[sic]".

Assim o sujeito, o discurso e a ideologia andam juntos, um precisa dos outros para co- existir.

3.1.O SUJEITO DO DISCURSO

A Análise do Discurso pretende, dentre outras coisas, mostrar os efeitos de sentido que emergem do
discurso através das configurações subjetivas (que compõem o ‘eu’ do sujeito), que nos permitem
observar suas visões de mundo. Portanto, é possível dizermos que é no discurso que o sujeito se revela,
deixa emergir sua subjetividade.

O sujeito do discurso é um sujeito que se diz “eu”, e, assim, assume posições através de seus enunciados,
mas também é um sujeito que é, ao mesmo tempo, assujeitado, isto é, se sujeita à ideologia, conforme
ressalta Althusser (1985); é aquele que circunscreve seu discurso a partir do pré-construído (Sujeito
Universal). Isto se dá porque as posições assumidas pelo sujeito são resultantes tanto do interdiscurso,
que produz o efeito do já-dito, como também de discursos outros que se confrontam com o discurso
produzido pelo sujeito em pauta.

O sujeito na AD está ligado ao discurso e à ideologia. Considera Florêncio (2009, p.43) que "O sujeito é
sempre o sujeito de seu tempo e de sua sociabilidade. Esse sujeito será construído através das práticas
sociais e da ideologia que darão as bases do complexo psíquico de individuo".

O sujeito em Pêcheux é descentrado, histórico e ideológico, o discurso que não é consciente, é passado
pela família, estado e religião por meio de formações discursivas, levando a um apagamento da memória.

[...] no apagamento da memória, surge a ilusão necessária de que o discurso que
ele produz é original, inicia-se com ele, sem vinculo histórico. A isso Pêcheux
(1988, p.173) nomeia "esquecimento n°1", da instância do ideológico, do
inconsciente , necessário para que se efetive a identidade do sujeito, embora essa
identidade não se fixe pois a memória não permite este "esquecimento" abrindo
brechas que possibilitam o surgimento de diferentes dizeres.

[...] Ha, ainda, uma outra forma de esquecimento, denominada por Pêcheux
(1998) como esquecimento nº2. Este provoca no sujeito a ilusão de que o seu
discurso é formulado com determinadas palavras, e não outras, porque tais
palavras são por ele (o sujeito) controladas. (Florêncio, 2009,p.80)

Assim, conforme exposto, existem dois tipos de esquecimentos o primeiro apresenta o sujeito que acredita
ser a fonte do seu dizer, e o segundo em que o sujeito imagina que o significado do que se diz é único, e
imagina ter autonomia na escolha do que dizer e como dizer. Assim, trabalha o desejo / possibilidade de a
subjetividade controlar o sentido do discurso conforme Pêcheux (1993):

Desse modo se acha, pois, desenhao num espaço vazio o campo de "tudo o que
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teria sido possível ao sujeito dizer (mas que não diz) ou o campo de "tudo ao que
se opõe ao que o sujeito disse". Essa zona do rejeitado pode estar mais ou menos
próxima da consciência e há questões do interlocutor-visando a fazer, por
exemplo, com que o sujeito indique com precisão "o que queria dizer"_que o
fazem reformular as fronteiras e re-investigar essa zona. propomos chamar este
efeito de ocultação parcial esquecimento 2 e de identificar aí a fonte de impressão
de realidade do pensamento para o sujeito("eu sei o que digo" "eu sei do que
falo") (Gadet e Hak: 1993,176)

4. O DISCURSO FEMININO: SUBJETIVIDADE E ALTERIDADE

Como falado no segundo tópico deste relatório, o sujeito é interpelado pela ideologia, que impressa em
suas formações discursivas (através das formações ideológicas) provoca efeitos de sentidos em seu dizer.
Através disso, podemos observar as tomadas de posições pelo sujeito, bem como este se diz sujeito na
sociedade em que vive. Em contrapartida, o sujeito que profere o discurso não é dono de seu dizer, pois
todo discurso é sempre atravessado por discursos de outrem, de forma consciente ou inconsciente.

A alteridade (ou heterogeneidade), na Análise do Discurso, nos permite observar o estabelecimento de
aproximação entre discurso, memória, e contexto social (sendo estes interpelados pela ideologia), capaz
de promover a identificação das posições assumidas pelo sujeito. Assim, “a alteridade imprime o dizível no
discurso, possibilitando uma relação dialógica entre o enunciador e os enunciados de uma dada formação
discursiva”. (FONTES; SANTANA; MORAIS, 2012, p. 3).

Os discursos mantêm ligações entre si; e “os fenômenos de “intertextualidade externa” aí estão a
lembrar-nos que nenhum campo discursivo existe isoladamente, havendo intensa circulação de uma região
a outra do universo discursivo” (Maingueneau, 1989, p. 117). O que faz o discurso ser heterogêneo é a
sua relação com os demais, isto é, com discursos outros, anteriores a ele.

A alteridade, ao estabelecer uma rede de aproximações entre discurso e contexto social, envolve os
aspectos da intertextualidade, interdiscurso e polifonia para explicar a presença do “outro” no discurso,
utilizando-se da memória coletiva, que traz à lembrança do sujeito o interdiscurso para dentro da
formação discursiva.

A relação dialógica estabelecida entre o sujeito e discursos de outros põe em emergência o caráter
heterogêneo da linguagem, mas, por mais que não exista discurso neutro nem nenhum sujeito seja o dono
do seu próprio dizer (como assim bem coloca Pêcheux), o sujeito do discurso também deixa escapar pistas
de intencionalidade, assumindo uma atitude responsiva ativa, onde “o indivíduo constrói não somente a
própria subjetividade, como também os sentidos, num movimento em que a subjetividade e objetividade
se alternam e se imbricam num processo de compreensão contínuo” (CARVALHO, 2007, p. 35).

Ao assumir uma atitude responsiva, o sujeito deixa emergir marcas de sua subjetividade nos discursos,
pois assume posições que o legitimam como bom ou mau sujeito (aquele que, respectivamente, se
identifica ou se contra-identifica com a ideologia vigente).

A relação entre subjetividade e objetividade ou entre um sujeito com linguagem, consciente / inconsciente
é vista como histórica segundo Marx: "A produção de idéias, de representações, da consciência esta,
desde o inicio, diretamente entrelaçada com atividade material dos homens, como a linguagem da vida
real. O representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos homens, aparecem aqui como emanação direta
do seu comportamento material" (Marx,1965:21)

Veremos, a seguir, como o sujeito feminino mostra sua subjetividade através dos discursos da mídia
impressa sergipana.
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5. CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DOS DISCURSOS
EM SERGIPE

As condições de produção, de acordo com a Análise do Discurso, remetem ao contexto (exterioridade) em
que se insere o sujeito. Desse modo, o discurso é sempre produzido num dado momento histórico, que,
por sua vez, reproduz as formações discursivas (carregadas de ideologia) da época. Por isso, veremos a
seguir os aspectos sócio-históricos marcantes da segunda metade do século XX no Brasil e Sergipe, mais
precisamente os anos 50 e 60 e que constituíram as condições de produção dos discursos femininos
analisados na pesquisa.

5.1 ASPECTOS SÓCIO-HISTÓRICOS DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX NO BRASIL E SERGIPE (1950 A
1960)

Os anos 50 foram marcados por um período de transição política que culminou na eleição de Vargas,
através de volto popular. As manifestações culturais de 1945/64 foram mais variadas e ricas do que na
fase anterior e tiveram ajuda do estado. Em 1951, surgiu à Faculdade de Filosofia, em 1954 apareceu à
Faculdade Serviço Social e ambas foram fundadas pela igreja católica.

Em 1959 a 1962, a administração de Luís Garcia promoveu a organização da Faculdade de Medicina,
agregou o termo Cultura à Secretaria da Educação e Saúde, promoveu a instalação do Museu Histórico de
São Cristóvão no antigo Palácio Provincial. Criou o Núcleo de Artes Plásticas em Aracaju e instituiu os
Cadernos de Cultura sob o patrocínio da Secretaria de Educação, Cultura e Saúde. Estimulou escritores,
publicando obras com maior diversidade de temas e financiando a pinturas de painéis bem como
adquirindo quadros para o palácio Olympio Campos. Houve um grande aumento de poetas no estado de
Sergipe dentre esses mulheres, segundo DANTAS. (2004):

Além dos poetas já conhecidos como Freire (1911/1975), aparecerem Alberto
Carvalho (1932/2030), Núbia Marques (1927/1999), Carmelita Fontes (1933/)
revelando suas experimentações. A atuação desses intelectuais indicava certa
efervescência que motivou a criação do Clube de poesia (1955). [...] Mas foram
José Sampaio (1913/1956), Santo Souza (1919/) e José Maria Fontes (1908/)
que se firmaram como os nomes mais expressivos. (DANTAS, 2004.p. 161).

Desse modo, em Sergipe, a poesia também teve seus representantes masculinos e femininos. Nas artes
plásticas, tivemos como destaque Jenner Augusto por conta das suas pinturas. A música erudita surge
com força nessa época, segundo DANTAS (2004):

Na música erudita, ao tempo em que o funcionamento do Instituto de Musica e
Canto Orfeônico despertava para estudos sistemáticos, a criação da sociedade de
Cultura Artística de Sergipe (SCAS), em 1951, por um grupo de intelectuais e de
Aracaju, concorreu para despertar ainda mais o gosto pela boa música. (Dantas.
2004.p. 163).

Como vimos, a SCAS surgiu com o intuito de para despertar o gosto pela boa música e para isso
conveniou-se a entidade da Bahia e, assim, os grupos que por lá passavam incluíam na turnê Aracaju. No
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inicio, suas exibições ocorriam ou no Rio Branco, ou no salão Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe,
sem acústica adequada, por isso foi necessário a construção de um lugar adequado. "Diante dessa
carência, o governo do estado promoveu a construção do auditório do Colégio Atheneu, inaugurado em
1954, que haveria de figurar como principal casa espetáculos do Estado até depois do ano 2000". (Dantas.
2004.p. 163).

A casa de espetáculos o SCAS estimulou outras atividades dando vida nova ao teatro nos anos 50. Ao
grupo intitulado Teatro Universal, segue-se o Teatro de Amadores de Sergipe, criado em 1956, e sucedido
pelo Teatro Universal de Sergipe - TUS, ambos representando varias peças.

Nessa época, o rádio ampliava seu prestígio, alem da Rádio Aperipê (1939), que passou a se chamar
Difusora. Surgiu em 1953 a Rádio Liberdade, dotada de maior potência, em 1958 surgiu a Rádio Jornal,
criada pelo grupo da oposição PSD-PR, que apresentava o seu programa de sucesso chamado Risolândia,
no qual criticava o governo. Diferente da radio Difusora que revelava artistas locais, entre eles estavam
mulheres que apesar de serem mal vistas, lutavam pelo reconhecimento.

Através das rádios, as músicas tornavam-se conhecidas, os programas de calouros, as ofertas de brindes
musicais aos aniversariantes aumentavam o público ouvinte que se familiarizava com letras e ritmos de
choro, samba, bolero, baião, entre outros, e conheciam os cantores locais: "Cantores locais, como Guaracy
Leite França, Neuza Paes, Bissextino, João Melo, Dão e João Ribeiro, são lembrados como os mais
expressivos desse tempo".

Assim esses cantores tornaram-se conhecidos e a música popular avançou entre os ouvintes, cantando
nos clubes, nos bares, nas ruas, virou uma febre entre os ouvintes animando as noites de Aracaju,
destacando-se dos conjuntos: O Regional de Carnera e a Rádio Orquestra de Pinduca, esta composta por
uma dúzia de artistas trajados a caráter, e no seu repertório poderíamos encontrar tanto canções
brasileiras quanto estrangeiras, inclusive americanas (Swings, blues, jazz), que se tornavam populares no
Brasil devido a influência dos filmes produzidos em Hollywood (EUA).

A influência de Hollywood mudou, até certo ponto, aspectos da sociedade sergipana. As mulheres
passaram a vestirem-se de acordo com atrizes de sucesso, os clubes e bares se tornam bastante
frequentados, com festas animadas por orquestras, ostentando o brilho da classe média e rica. Sem
dúvida, pode-se chamar essa fase de “anos dourados”.

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES:

A década de 1950 foi marcada pelo avanço das inovações tecnológicas, da reconstrução social, mas
também de uma maior aparição da mulher na mídia. Elas continuaram sua luta político-ideológica em
favor da asseguração de seus direitos, o que inclui, certamente, a possibilidade de expressar seus
sentimentos, suas frustrações e desejos.

Na matéria intitulada “Asa que tombou”, publicada no jornal Gazeta de Sergipe, em 1950, Núbia Marques
protesta contra a queda da Associação Sergipana de Artes, que veio rapidamente ao declínio. Percebe-se
que a autora do artigo exprime seus profundos sentimentos de tristeza, revelando o efeito de sentido de
que associação é local de “fecundação” dos artistas da terra. Vejamos o seguinte trecho da matéria:

SD1 O que não me conformo é que a ASA tenha sido despenada, tão
rapidamente, tombando aos seus primeiros passos, e se rendendo ao primeiro
temporal (...). A ASA está cercada e estéril, tendo, em seu seio artistas fecundos.
É paradoxal, mas é a realidade. Eu lamento que esta realidade exista. Com
sinceridade, eu não esperava que a ASA tão depressa fosse despenada pelos
ventos da incompreensão. Lembro-me que o discurso que fiz pela fecundação
dessa associação dizia eu: que a ASA não tenha a ligeireza do momento e a
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fugacidade do instante. (MARQUES, Gazeta De Sergipe, 18 de Março, 1950).

A autora do discurso, ao utilizar a expressão “não me conformo” manifesta um julgamento pessoal e
depreciativo, resgatando, dessa forma, a imagem positiva de uma mulher que reclama seus direitos,
inclusive o de falar publicamente sobre decisões ou acontecimentos do Estado. Há presença de
subjetividade em seu discurso na medida em que conclama um ‘eu’, expressamente aparecido no trecho
descrito. Há, por trás dessa marca linguística, utilizada pelo pronome pessoal de primeira pessoa do
singular, a marca da individualidade.

O sujeito do discurso, como já foi visto, é histórico e ideológico, neste caso, ele se (contra) identifica com
a ideologia vigente, com as prescrições da época. No discurso da Núbia Marques percebe-se a presença de
um mau sujeito (Núbia), isto é, aquele que vai contra a ideologia dominante. Faz-se necessário lembrar
que, apesar de estarmos na década de 1950 e a mulher ter adquirido mais espaço na sociedade,
mostrar-se contra as autoridades ainda causa desconforto a muitos.

Podemos observar a presença do outro no discurso através do seguinte trecho: "Com sinceridade, eu não
esperava que a ASA tão depressa fosse despenada pelos ventos da incompreensão" assim, a autora ao
fazer menção de os ventos da incompreensão, nos remete a um temporal, ventania, termo mais utilizado
pelos estudantes na geografia, mas também nos remetem a muitos problemas, fazendo uso do discurso de
outro.

Em outro discurso, publicado no jornal A Cruzada, em 1950, intitulado “Moça cristã”, temos:

SD2 (...) . Jovem cristã ou mãe de família aflita com os 15 anos de suas filhas:
não acham estas palavras acima admiráveis, pela sua franqueza, pela limpidez do
pensamento, pela força de argumentação Pois são apenas um trecho pequenino
de um precioso livro que surgiu para orientar a desorientação das jovens, nos
verdes anos da vida, em meio de um mundo apodrecido e afastado de Deus. Este
livro é: Alguém está à minha espera, de Frieda Stadler, o livro mais atual escrito
para moças, e que o Depart. Do Livro da Ação Católica já está distribuindo
sabendo prestar com isto um inestimável benefício às jovens de Aracaju e de
Sergipe. (L. D, A Cruzada, 25 de junho de 1950).

Apesar da década de 1950, conhecida como Anos Dourados, ser uma época em que se começa uma maior
aceitação da mulher, através da participação na mídia impressa, ainda se cultuam os velhos costumes,
provindos de uma ideologia predominantemente machista, patriarcal: à mulher cabe ser dona de casa,
exemplo para os filhos e recatada perante a sociedade. Ser “recatada”, nos moldes da época, significa,
especialmente, zelar pela boa reputação.

Com a pretensão de persuadir as moças do Estado de Sergipe a continuarem preservando uma boa
imagem, reputação, o autor do discurso acima citado oferece à leitura do público feminino um livro que
reforça esses valores, através de dicas às mães e suas filhas um modelo de bons hábitos, a começar pela
vestimenta. No discurso, o autor atrela o termo ‘alma delicada’ a um tipo de roupa que preserve o corpo
da mulher, evitando-se a exibição de algumas partes (“A sua alma delicada protesta contra os vestidos
colados, abertos, sem mangas, extravagantes”). Ora, esse tipo de pensamento (que, inclusive foi dito por
uma mulher, a autora do livro em questão no discurso) tem raiz patriarcal, em que afirma que a mulher
tem que se preservar, mostrar seu corpo apenas a seu marido. Temos, portanto, a alteridade aí presente,
isto é, um discurso que remete a outros, que traz em si uma memória discursiva (interdiscurso).
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Faz-se importante destacar que a década de 1950 foi marcada por diversas mudanças na moda. Christian
Dior, grande estilista da época, apresenta sua primeira coleção em fevereiro de 1947, com roupas
femininas que deixavam à mostra 30 cm das pernas[1]. O seu novo look fez sucesso entre as mulheres, e
logo tornou-se o vestiário dos anos 50. Mas, geralmente uma nova ideologia encontra barreiras para se
instaurar de fato; em Sergipe, essa nova ideologia que paira no tipo de vestimenta feminina esbarra-se
em conceitos preestabelecidos (patriarcais e religiosos) no Estado.

A autora do discurso aqui explicitado diz que as mulheres de bem são aquelas que são fiéis à sua
personalidade na maneira de se vestirem e que, portanto, uma mulher que questiona a moda não possui
uma alma vazia, pelo contrário, tem seu verdadeiro ‘eu’ intacto. Mas qual é a regra que dita que uma
mulher que não critique sua vestimenta, que usa roupas extravagantes possui alma vazia Esta, pois, é
uma concepção de um bom sujeito, aquele que concorda com o Sujeito Universal. Frieda afirma (ancorada
numa ideologia patriarcal e religiosa), ser a postura correta para a mulher ter/conservar a boa reputação.

É possível observar no discurso analisado o emergir de um “eu” que se diz dotado do valor de verdade,
capaz de ditar as regras que as outras moças devem seguir, para não serem consideradas como mulheres
de “alma vazia”.

A seguir, faremos análise daterceira sequência discursiva (SD) de outro artigo escrito no jornal: Sergipe
Jornal, 1957, assinado por Adalgisa Nery, intitulado RETRATO sem Retoque: ERROU O PARTIDO:

SD3 O publico em geral só conhece as "Vedetes" do nosso congresso, e isso se
explica facilmente. A imprensa lhes dá prioridade e destaque no noticiário porque
a "vedete" sobrevive em razão de uma publicidade constante e a imprensa
engorda as custas do sensacionalismo. Assim ambas se ajudam e ambas lucram
num permanente clima de escândalos e futricas pessoais. A leitura do "Diário do
Congresso" muitas vezes nos traz grandes divertimentos, tal a ausência de
densidade nos discursos e apartes dos bangalafumengas representantes do nosso
povo. [...] na semana passada, pronunciou o deputado Seixas Dória que aliás, já
faz parte , há muito tempo, da nossa lista de parlamentares de merecimento. Um
ótimo pronunciamento. [...] Não sabemos porque foi Seixas Dória cair na UDN.
[...] disse ele: "No pensamento nacionalista que tem por escopo o
desenvolvimento, diremos apenas há causas políticas, sociais e econômicas...,
tendo sendo o pauperismo e a miséria o destino de grande massa humana.".
(JORNAL, 24 de Agosto de 1957, Sergipe - Jornal, nº13.827).

No SD3, A autora do discurso, ao utilizar a expressão "O publico em geral só conhece as "Vedetes" do
nosso congresso, e isso se explica facilmente. A imprensa lhes dá prioridade e destaque no noticiário
porque a "vedete" sobrevive em razão de uma publicidade constante e a imprensa engorda as custas do
sensacionalismo". Através dessas palavras, faz uma critica ao congresso que para ela só quer aparecer
como as "Vedetes" que como Carmen Miranda e outras mulheres do Teatro também. Para persuadir os
seus leitores a lerem sua matéria e tomarem seu lado, a autora faz menção dos termos "Vedete", "Diário
do congresso", e do pronunciamento do deputado Seixas Dória disse ele: "No pensamento nacionalista que
tem por escopo o desenvolvimento, diremos apenas há causas políticas, sociais e econômicas" temos aí,
portanto, a presença de alteridade isto é, um discurso que remete a outros, que traz em si uma memória
discursiva (Heterogeneidade mostrada).

O sujeito do discurso, como já foi visto, é histórico e ideológico, neste caso, ele se (contra) identifica com
a ideologia vigente, com as prescrições da época. No discurso da Adalgisa Nery, percebe-se a presença de
um mau sujeito (Adalgisa), isto é, aquele que vai contra a ideologia dominante, o da UDN, e através das
palavras: " Não sabemos porque foi Seixas Dória cair na UDN" deixa claro que a presença da subjetividade
através do "nós".
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7. CONCLUSÕES

A década de 1950 foi influenciada pelas mudanças que o mundo pós-guerra tentava incutir na sociedade,
de forma a tentar reconstruir a estrutura social, econômica e cultural. De fato, esta foi uma época de
grandes avanços em praticamente todos os setores da vida em sociedade, inclusive no que tange às
conquistas feministas.

Foi possível observar, através da análise dos discursos citados aqui, algumas marcas de alteridade e
subjetividade, apresentadas pela presença linguística de pronomes pessoais e pelas posições-sujeito que
ora ancoravam-se na ideologia dominante, ora confrontava-a.

Verifica-se que alguns discursos se identificam, sobretudo os de cunho religioso, no entanto os discursos
analisados aqui não representam uma generalidade, pois ainda não exploramos todos os jornais e revistas
da época escolhida para a pesquisa.
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[1] Disponível no site http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/christian-dior/christian-dior-2.php.
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